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Indledning 
I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bekendtgørelse nr. 1686 af 

18. december 2018, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter.  

Handlingsplanen skal revideres hver 3. år og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Handlingsplanen skal blandt andet indeholde følgende: 

 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. 

 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen. 

 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

 Beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål 

 Plan for samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse. 

 Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse. 

 Sikringsordninger 
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Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 
Allerød Kommunes mål for rottebekæmpelsen er dels at yde en hurtig indsats til borgerne efter 

rotterne er anmeldt, dels at bekæmpe rotterne effektivt, så gentagne henvendelser fra samme 

grundejer/områder forsøges minimeret. 

Ved anmeldelse af rotter til Allerød kommune vil grundejer få besøg af rottebekæmperen indenfor 

maksimalt 5 hverdag, oftest før. I tilfælde af rotter indendørs i beboelser og på 

fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af rottebekæmperen indenfor 24 timer. 

Hvis borgeren ikke er hjemme, når rottebekæmperen kommer på besøg lægges en seddel i 

postkassen, der beskriver hvilke tiltag, der er gjort. Dette gælder både ved første besøg og 

eventuelle efterfølgende besøg. 

 

Antal anmeldelser 
Tabellen viser, at der har været en stigning i antallet af rotteanmeldelser i Allerød Kommune. På 

landsplan har der været en tilsvarende stigning. Der er flere faktorer, der spiller ind, men 

stigningen skyldes blandt andet en øget bevågenhed, milde vintre og ændrede regler for brug af 

rottegift. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

557 544 561 568 646  847      1060 

Antal rotteanmeldelser pr år i Allerød kommune.  

 
Weekendordning 
Ved forekomst af rotter i beboelser, fødevarevirksomheder samt indendørs i bygninger på 

tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, 

skal der også foretages bekæmpelse i weekender og på helligdage jævnfør rottebekendtgørelsen. 

Fra 1. januar 2019 er der trådt en ny ordning i kraft, hvor ovenstående sager betragtes som akutte 

og derfor kræver besøg af rottefænger indenfor 24 timer.  
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Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 
Allerød Kommune har en administrativ medarbejder tilknyttet rottebekæmpelsen. 

Medarbejderen, der også løser andre opgaver, anvender ca. 5 timer om ugen til administration af 

rottebekæmpelsen.  

Kommunens myndighedsansvar for rottebekæmpelse er forankret i Natur- og Miljø.  

Det praktiske bekæmpelsesarbejde udføres på kontrakt af et skadedyrsbekæmpelsesfirma.  

 
Kommunens sagsbehandling 
Kommunens sagsbehandling sker via programmet Rotteweb. Programmet er et webbaseret 

fagsystem til håndtering af rottebekæmpelse. Rotteanmeldelser foretages digitalt via et link på 

kommunens hjemmeside. Anmeldelsen registreres i rotteweb, og her kan rottebekæmperen følge 

op på anmeldelserne. 

De fleste sager håndteres af rottebekæmper, men hvis der er sager, der kræver særlig 

sagsbehandling, eller hvis der er klager fra borgere eller lignende, så behandles sagen også i 

forvaltningen.  
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 
Hvis en borger anmelder rotter mindre end en måned siden der sidste gang blev anmeldt rotter på 

den samme adresse, kaldes anmeldelsen for en dobbeltanmeldelse. 

En dobbeltanmeldelse kan være udtryk for at rotterne ikke er blevet bekæmpet tilstrækkeligt 

første gang, eller at indsatsen er stoppet for tidligt. Derfor vælges det som succeskriterium, at 

antallet af dobbeltanmeldelser skal være så lavt som muligt.  

 

Dobbeltanmeldelser 
Siden 2016 er det registreret hvor mange dobbeltanmeldelser der er om året. 

År 2016 2017 2018 

Anmeldelser 646 847 1060 

Dobbeltanmeldelser 101 168 146 

Procent af alle anm. 16% 20% 14% 
Dobbeltanmeldelser i forhold til almindelige anmeldelser – i procent 

 

Tiltag til opnåelse af færre dobbeltanmeldelser 
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Samarbejde med Forsyningen 
Allerød Kommune samarbejder med Novafos A/S ved rottesager, hvor den offentlige kloak har 

betydning for sagen. Rottebekæmpelse i den offentlige kloak foretages af Novafos. 

Når kommunen i samarbejde med sin rottebekæmper, vurderer at en rotteanmeldelse skyldes et 

brud på Novafos´ ledning, kontaktes Novafos, som tager på tilsyn på adressen. Ved behov udføres 

en TV-inspektion. Den viden, som Novafos opnår ved tilsynet, indrapporteres til forvaltningen. 

Hvis der er brud på Novafos´ del af kloakken udbedres denne. Hvis bruddet ikke er på Novafos´ 

ledning, gives denne besked videre til kommunen med så meget information om bruddets 

placering, som Novafos medarbejderen kan bidrage med.  

I samarbejde med Novafos er der sammensat et udvalg med følgende kommuner: Allerød, 

Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Rudersdal og Egedal Kommune.  

I den kommende planperiode vil Allerød Kommune i samarbejde med Novafos og de andre 

Novafos ejerkommuner undersøge mulighederne for at samarbejde om ejerskab og brug af 

rottefælder og rottespærrer, herunder opsøge andre kommuners og forsyningers erfaringer. 
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Autorisation til privat bekæmpelse 
Miljø- og Fødevareministeriet har i den nye rottebekendtgørelse, gjort det muligt at bekæmpe 

rotter med gift på egne erhvervsejendomme. Dette kræver en R2-autorisation. For at opnå R2-

autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori 

følgende punkter indgår:  

 Lovgivning om kemikalier  

 Arbejdsmiljø og personlige værnemidler  

 Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter  

Miljøstyrelsen udsteder R2-autorisation med en gyldighed på højst 5 år. Autorisationen kan inden 

gyldighedsperiodens udløb, fornys med et opfølgningskursus hos Miljøstyrelsen.  

Den R2-autoriserede har pligt til selv at melde rotter ind til kommunen, samt informere 

kommunen om, at han/hun selv varetager rottebekæmpelsen herunder afmelder til kommunen, 

når bekæmpelsen er afsluttet på egen erhvervsejendom. Desuden skal den R2-autoriserede 

indsende rottebekendtgørelsens bilag 6 udfyldt til kommunen.  

Under privat bekæmpelse på egne erhvervsejendomme, må der kun benyttes de 2 svageste 

aktivstoffer og ikke de 5 stærkeste aktivstoffer, til bekæmpelse af rotter. Indkøb af gift er for egen 

regning.  

Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette meddelelse til Allerød Kommune.  

Bekæmpelsesansvaret kan ikke uddelegeres til andre, ligesom den R2-autoriserede ikke kan 

”strække” sin autorisation til at udføre bekæmpelse på eksempelvis en nabo-matrikel, hos venner, 

bekendte eller samarbejdspartnere.  

Allerød Kommune fører tilsyn med, at den private rottebekæmpelse overholder retningslinjerne 

om brug af gift og om den kommunale indberetning jf. rottebekendtgørelsen.  

For anmeldelser på tilsynspligtige ejendomme, hvor den R2-autoriserede grundejer selv vil forestå 

bekæmpelsen, skal Allerød Kommune foretage første tilsynsbesøg senest otte dage efter 

modtaget anmeldelse. Allerød Kommune skal forud for besøget have truffet aftale med den R2-

autoriserede om tid for første besøg.  

 

 

Sikringsordninger  
En sikringsordning er en indgået aftale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Aftalen indgås 

mellem en autoriseret person, og en grundejer eller lejer. Reglerne for indgåelse af 

sikringsordningen findes i rottebekendtgørelsens § 22, 23 og 24.  
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En sikringsordning har til formål at standse rotterne, før de bliver til et problem. En sikringsordning 

indebærer opsætning af et depot med en indikatorblok med løbende kontrol. Depotet står 

tilgængeligt for rotten året rundt, og gnavemærker i indikatorblokken vil være indikation for 

yderligere bekæmpelsesindsats f.eks. kan indikatorblokken udskiftes med gift.  

Hvis der laves en sikringsordning med et privat firma, er det firmaet, og ikke den kommunale 

bekæmper, der står for bekæmpelsen af rotter på ejendommen. Indgåelse af en privat 

sikringsordning sker for egen regning. Et bekæmpelsesfirma kan ikke indgå sikringsordningsaftale 

med et firma, hvis der foregår kommunal rottebekæmpelse på ejendommen.  

En sikringsordning skal opfattes som en forebyggende indsats, og kan derfor kun indgås, hvis der 

ikke er rotter på lokaliteten.  

Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning, skal fejl og mangler identificeres på bygninger, 

afløbssystemer og arealer af den autoriseret rottebekæmper. Dette gøres ved en 

bygningsgennemgang, som skal kortlægge, om rotter har adgang til, eller kan opholde sig, de 

pågældende steder.  

Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver fejl og mangler i forhold til 

sikring mod rotter. Grundejer eller lejer skal have en kopi af rapporten, som registreres i 

kommunens sagsbehandlingssystem. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert. 3 år.  

 

 

 

 

 


